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Н А К А З 

07.05.2020 року                               м. Слов’янськ                                          №22 
 

Про підсумки проведення обласного 

конкурсу-фестивалю «Вікно у дивосвіт» 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 04.03.2020 №92/163-20-ОД «Про проведення 

обласного конкурсу-фестивалю «Вікно у дивосвіт», комунального 

позашкільного навчального закладу «Донецька обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» від 17.03.2020 №16 «Про проведення обласного конкурсу-

фестивалю творчої молоді «Вікно у дивосвіт», з метою виявлення та розвитку 

обдарованої молоді, стимулювання її творчого потенціалу, сприяння реалізації 

здібностей, підтримки й активізації наукової діяльності у закладах освіти, 

створення умов для професійного зростання підростаючого покоління, 

оволодіння інноваційними технологіями, оновлення системи патріотичного та 

громадського виховання у Донецькій області на базі Маріупольської філії 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (далі − 

Маріупольська філія НАОМА) у квітні було проведено обласний Фестиваль 

«Вікно у дивосвіт» (далі – Фестиваль).  

На Фестиваль було надано 123 творчі роботи за трьома номінаціями: 

мистецтвознавство, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне 

мистецтво. У Фестивалі взяли участь представники закладів освіти 

Бахмутського, Волноваського, Костянтинівського, Нікольського, Покровського, 

Слов’янського та Ясинуватського районів Донецької області, міст Бахмут, 

Краматорськ, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк та 

Черкаської селищної ради Слов’янського району Донецької області. 

Найактивніше була представлена номінація «Образотворче мистецтво» - 65 

робіт. У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» − 47 робіт, у номінації 

«Мистецтвознавство» − 11 робіт (діаг. 1). 
Діаграма 1. 
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Попри те що Фестиваль відбувався в області вперше, учні закладів освіти 

області взяли досить активну участь у заході. Відзначимо, що найактивнішими 

були учні закладів освіти м. Маріуполь (69 робіт), м. Покровськ (19 робіт) та 

Волноваського району (16 робіт) (діаг. 2). 
Діаграма 2. 
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Члени організаційного комітету фестивалю відзначили, що серед 

учасників заходу достатньо високий відсоток склали вихованці закладів 

позашкільної освіти (діаг. 3). У номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» 

11 із 40 конкурсантів (27,5 %) є вихованцями, які займаються у гуртках закладів 

позашкільної освіти міст Покровськ, Краматорськ, Новогродівка. У номінації 

«Образотворче мистецтво» більше половини учасників (34 з 65, що складає 

52% від чисельного складу учасників) отримують додаткову освіту в 

мистецьких закладах позашкільної освіти м. Маріуполь. У номінації 

«Мистецтвознавство» 3 роботи з 11, що складає 27% від чисельного складу 

учасників номінації представлені учнями школи мистецтв м. Маріуполь. 

Означений чинник позитивно позначився на загальній якості робіт. 

Діаграма 3. 
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У зв’язку з епідеміологічною ситуацією захід було проведено у 

дистанційному форматі. Ознайомитися з роботами учасників мали можливість 

усі бажаючі завдяки створеному оргкомітетом фестивалю сайту 

https://vicnoudivosvit.wixsite.com/fest та висвітленню перебігу проведення 

конкурсу на сторінці Маріупольської філії НАОМА у Фейсбук 

https://www.facebook.com/naomamariupol.  

До організації дистанційного формату виставки та оцінки творчих робіт 

Фестивалю залучено представники культури та мистецтва, а саме: Галина 

Батичко, директор Маріупольської філії НАОМА, кандидат наук з 

https://vicnoudivosvit.wixsite.com/fest
https://www.facebook.com/naomamariupol


мистецтвознавства, доцент; Ірина Волкова, головний хранитель фондів КУ 

«Міський центр сучасного мистецтва і культури ім. А.І. Куїнджі»; Алла Качура 

методист Методично-консалтингового Центру Маріупольської міської ради; 

Олена Гречанова, вчитель вищої категорії КЗ НВК «Гімназія школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області; Анатолій Манойлов, член 

Національної спілки художників України.  

Аналізуючи творчі роботи, члени організаційного комітету відзначили 

питому вагу робіт учнів мистецьких шкіл в категорії «Образотворче 

мистецтво», що обумовило рішення представників культури та мистецтва про 

виділення цієї категорії учасників в окрему групу під час підбиття підсумків 

конкурсу.  

Аналіз контингенту учасників виявив, що певна їх частина є молодшою за 

заявлену в Фестивалі вікову категорію: 15-ти років з 115-ти учасників (13%) 

Конкурсу-Фестивалю ще не виповнилося десяти років. Зважаючи на те, що 

конкурс проводився вперше, а роботи, що були представлені цими учасниками 

в цілому відповідали вимогам, всі вони були допущені до участі в конкурсі, але 

оцінювання було здійснено в окремій категорії «Юніор».  

На майбутнє учасникам Фестивалю варто більш чітко окреслювати 

тематику і жанри творчих робіт, що подаються до розгляду журі.  

Дистанційний формат проведення заходу виявився доволі цікавим та 

продуктивним, на майбутнє продовжити практику поєднання дистанційної 

форми (1 тур) із очною (виставка кращих робіт). 

Аналізуючи перебіг Фестивалю члени організаційного комітету 

відзначили, що захід проведено на високому рівні і може бути рекомендованим 

до щорічного проведення. 

За підсумками роботи організаційного комітету Фестивалю 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити список учнів-учасників які підготували кращі творчі 

роботи обласного конкурсу-фестивалю «Вікно у дивосвіт», що додається. 

 

2. Нагородити дипломами комунального позашкільного навчального 

закладу «Донецька обласна Мала академія наук учнівської молоді» (далі − 

заклад) за кращі роботи в номінаціях та учасників обласного Фестивалю. 

 

3. Нагородити грамотами закладу педагогів закладів освіти, вихованці 

яких надали кращі творчі роботи на зазначений захід (додаток 1).  

 

4. Відзначити подяками закладу членів організаційного комітету,  

представників культури та мистецтва за виявлення та розвиток обдарованої 

молоді, стимулювання її творчого потенціалу, сприяння реалізації здібностей, 

підтримки й активізації наукової діяльності у закладах освіти, створення умов 

для професійного зростання підростаючого покоління та виховання ціннісного 

ставлення до мистецької спадщини українського народу (додаток 2). 
 

5. Запланувати, з огляду на актуальні питання сьогодення рідного краю,  

проведення Фестивалю щороку. 

 



6. Рекомендувати методичним кабінетам структурних підрозділів з 

питань освіти райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, 

керівникам закладів професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти 

та методичним кабінетам структурних підрозділів освіти міських рад, органам 

управління освітою об’єднаних територіальних громад: 

6.1. Довести до відома керівників закладів освіти результати Фестивалю. 

6.2. Проаналізувати результати Фестивалю, розглянути недоліки та вжити 

заходів щодо їх усунення. 

 

7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                                                        О.В. Євдокімова 

 

 

З наказом ознайомлено:   Л.В. Позднишева 

Т.О. Коваленко 

А.О. Грибанова 

В.Є. Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом КПНЗ «ДОМАНУМ» 

07.05.2020 № 22 

 

Список учнів-учасників, які підготували кращі творчі роботи 

обласного конкурсу-фестивалю «Вікно у дивосвіт» 

 

У НОМІНАЦІЇ «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 

 

За висвітлення української історії в дзеркалі мистецтв: 

Карпенко Аліна  учениця 11 класу навчально-виховного комплексу №1 

Покровської міської ради Донецької області 

Линник Кирило учень 11 класу КЗ «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

За філософське осмислення мистецтва: 

Філатов Дмитро учень 11 класу Краматорського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 6 - 

дошкільний навчальний заклад Краматорської міської 

ради» 

Вдовиченкова 

Олена 

учениця 10 класу КЗ «Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

За мистецькі традиції українського народу: 

Назаренко Дар’я учениця 5 класу, КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради», художнє відділення 

Акименко Карина учениця 10 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №17 військово – цивільної адміністрації міста 

Торецьк 

 

У НОМІНАЦІЇ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» 

 

За кращу роботу за темою «Файна україночка»: 

- серед закладів середньої освіти: 

Сараєва Марія  

 

учениця 6 класу КЗ «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

Євсікова Ольга учениця 9 класу Лисівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Покровської районної ради Донецької області 

Васильченко Олег учень 11 класу Світлодарської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області 

- серед закладів позашкільної освіти: 



Бойко Анастасія учениця 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Варовей Олена учениця 3 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Засуха Анна учениця КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Проноза Дар’я вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

Сердюк Олександра вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

 

За креативне уявлення: 

- серед закладів середньої освіти: 

Чепурна Вікторія учениця 10 класу КЗ Очеретинський НВК: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів- дошкільний 

навчальний заклад (опорний навчальний заклад) 

Ясинуватського району Донецької області 

Васильченко 

Крістіна  

учениця 10 класу КЗ «Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

- серед закладів позашкільної освіти: 

Єсакова Софія учениця 5 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Зубенко Євдокія-

Марія Сергіївна 

учениця 2 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» (картина «Охоронець 

світу») 

Квасниця Мілана учениця 2 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Костенко Ганна  учениця 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Кузмінська Вікторія учениця 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

 

За кращу графічну роботу: 

- серед закладів середньої освіти: 

Шуменко Вікторія учениця 5 класу КЗ «Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 33 Маріупольської міської ради 

Максимова Вікторія учениця 8 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 10 Мирноградської міської ради Донецької 

області 



- серед закладів позашкільної освіти: 

Торкаєнко 

Катерина 

учениця 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

 

За кращу роботу за темою «Краса рідного краю»: 

- серед закладів середньої освіти: 

Шличкова Катерина учениця 5 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Дашивець 

Анастасія  

учениця 10 класу Слов'янського педагогічного ліцею 

Слов'янської міської ради Донецької області 

- серед закладів позашкільної освіти: 

Агруч Софія  учениця 3 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Бурак Аліса вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

Вовченко Поліна  учениця 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Іванькін Єгор учень 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Назаренко Дар’я учениця 5 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

 

За кращу декоративну композицію: 

- серед закладів середньої освіти: 

Вишинська Дарина учениця 5 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №25 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Головіна Анастасія учениця 5 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №25 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

- серед закладів позашкільної освіти: 

Новгородська 

Анастасія 

учениця 2 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

 

За кращу роботу у анімалістичному жанрі: 

- серед закладів середньої освіти: 

Курбакова Влада учениця 6 класу КЗ «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

- серед закладів позашкільної освіти: 

Гунько Єлизавета учениця 6 класу КЗ «Маріупольська художня школа ім. 

А.І. Куїнджі Маріупольської міської ради» 

Кашкова Анна учениця 4 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 



 

За краще виконання натюрморту: 

- серед закладів середньої освіти: 

Лавчі Денис учень 6 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №25 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

- серед закладів позашкільної освіти: 

Журавльова 

Анастасія 

учениця 4 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

 

За краще виконання символічної композиції: 

- серед закладів середньої освіти: 

Попов Данило учень 7 класу Світлодарської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області 

- серед закладів позашкільної освіти: 

Красікова Алла учениця 3 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Черняк Віолета учениця 3 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

 

У НОМІНАЦІЇ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

 

За професійне застосування нетрадиційних технік: 

Калініченко Каміла учениця Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 

(холодна порцеляна) 

Новацька Софія учениця 11 класу КЗ «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» (батік) 

Карауланов Андрій учень 10 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 65 Маріупольської міської ради 

Донецької області» (паперопластика) 

 

За кращу роботу за темою «Вовняна фантазія»: 

Денисова Поліна учениця 6 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 65 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Коверзай 

Олександра 

учениця 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

9 Покровської міської ради Донецької області 

 

За вправну роботу з бісером: 

Євсєєва Олеся учениця 10 класу Новогродівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 

Новогродівської міської ради Донецької області 

Федоров Святослав учень 6 класу КЗ «Долинський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської районної ради 

Донецької області» 

Пономарьов Яків учень 5 класу Світлодарськаої загальноосвітньої школи I-

III ступенів Бахмутської районної ради Донецької області 

Шпиця Олександра учениця 9 класу Марківської загальноосвітньої школи І-



ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької 

області 

 

За унікальний авторський стиль: 

Гур’єв Мирослав учень 5 класу КЗ «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

За кращу командну роботу: 

Крайова Анастасія 

та Коршунова 

Олександра 

учениці 8, 9 клас КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Колективна робота колектив 5-б класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 65 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

 

За краще втілення релігійної тематики: 

Кузнєцов Ренат вихованець позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

Ізерська Ганна вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

Чекмак Єва учениця 6 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 65 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

 

За професійне володіння технікою витинанки: 

Ожуженко 

Катерина 

учениця 7 класу, вихованка гуртка «Виготовлення 

сувенірів» позашкільного навчальний закладу «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області» 

 

За кращу майстерність вишивання: 

Ковтун Єлізавета вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

Баташева Юлія вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

 

 

За виготовлення найкращої Народної Ляльки: 

Ліщіна Денис учень 7 класу, вихованець Центру позашкільної роботи м. 

Краматорськ 

Щепанська 

Анастасія 

учениця 6 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 65 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

Мартинова учениця 11 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 



Ангеліна школа І-ІІІ ступенів № 65 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

 

За графічну точність випалювання: 

Шульга Ольга вихованка позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості та дозвілля відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області» 

 

За краще модульне орігамі: 

Бабаєвська 

Анжеліка 

учениця Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 

Мальцева Катерина учениця 5 класу КЗ «Маріупольська загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

 

ВІКОВА КАТЕГОРІЯ «ЮНІОР» 

 

У НОМІНАЦІЇ «МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 

Рижова Варвара учениця 4 класу Новогродівського закладу загальної 

освіти I-II ступенів №9 Новогродівської міської ради 

Донецької області 

 

У НОМІНАЦІЇ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» 

Бойко Надія учениця 1 класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 

Маріупольської міської ради» 

Литвинова Настя   учениця 4 класу КЗ «Маріупольська художня школа ім. 

А.І. Куїнджі Маріупольської міської ради» 

Мавроді Ліза Учениця 3 класу КЗ «Маріупольська художня школа ім. 

А.І. Куїнджі Маріупольської міської ради» 

 

У НОМІНАЦІЇ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

Заєць Юлія  

 

учениця Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 

(9 років)  

Гончар Поліна  

 

учениця Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 

(6 років) 

Щелканова Ксенія  учениця Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради Донецької області 

(8 років) 

 

ЗА ГЛЯДАЦЬКЕ УПОДОБАННЯ 

 

У НОМІНАЦІЇ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» 

Кашкова Анна автор картини «Збережемо рідне довкілля!», учениця 4 

класу КЗ «Маріупольська школа мистецтв 



Маріупольської міської ради» 

Журавльова 

Анастасія 

автор картини «Квіти для матусі», учениця 4 класу КЗ 

«Маріупольська школа мистецтв Маріупольської міської 

ради» 

 

У НОМІНАЦІЇ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО» 

Крайова Анастасія  виконавець творчої роботи «Горобина», учениця КЗ 

«Маріупольська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

№33 Маріупольської міської ради Донецької області» 

Коршунова 

Олександра 

виконавець творчої роботи «Горобина», учениця КЗ 

«Маріупольська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

№33 Маріупольської міської ради Донецької області» 

Литвиненко Софія виконавець творчої роботи «Великодня світлина», 

вихованець Будинку дитячої творчості м. Новогродівка 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу КПНЗ «ДОМАНУМ» 

07.05.2020 № 22 

 

Список педагогів закладів освіти, вихованці яких надали кращі творчі 

роботи на обласний конкурс-фестиваль «Вікно у дивосвіт» 

 

Александрова  

Надія Сергіївна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 65 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

Анікєєва Наталія 

Миколаївна 

педагогічний працівник позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради» 

 

Беспала Валентина 

Олександрівна 

педагогічний працівник Будинку дитячої творчості м. 

Новогродівка 

 

Варцаба  Оксана 

Григорівна 

педагогічний працівник позашкільного навчального  

закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», гурток 

«Виготовлення сувенірів» 

 

Васильченко Ольга 

Вікторівна 

педагогічний працівник Світлодарської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської 

районної ради Донецької області 

Гапоненко Олена 

Євгенівна 

педагогічний працівник закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської 

ради Донецької області 

 

Голущак Ольга 

Анатоліївна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

Гречана Олена Іванівна педагогічний працівник КЗ «Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

Гречиха Надія 

Олександрівна 

педагогічний працівник Вільненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської 

районної ради Донецької області 

 

 

Дашивець Оксана 

Володимирівна 

педагогічний працівник Слов'янського педагогічного 

ліцею Слов'янської міської ради Донецької області 

Денисенко Ірина педагогічний працівник КЗ «Маріупольська 



Леонідівна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 65 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

Дєордієва Тетяна 

Іванівна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольський 

технічний ліцей» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

 

Житнік Тетяна 

Миколаївна 

педагогічний працівник Новогродівського закладу 

загальної освіти  I-II ступенів №9 Новогродівської 

міської ради Донецької області 

 

Жуйко Лілія 

Миколаївна 

педагогічний працівник позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області» 

 

Засядьвовк Галина 

Іванівна 

педагогічний працівник позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради» 

 

Каплун Інна 

В’ячеславівна 

педагогічний працівник загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Карасьова Олена 

Анатоліївна 

педагогічний працівник Вільненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волноваської 

районної ради Донецької області 

 

Колосовська Наталія 

Анатоліївна 

педагогічний працівник Новогродівського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 

Новогродівської міської ради Донецької області 

 

Коноваленко Олена 

Анатоліївна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

 

Коновалова Тетяна 

Миколаївна 

педагогічний працівник позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради» 

 

Кулінченко Ольга 

Леонідівна 

педагогічний працівник Марківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Костянтинівської районної ради Донецької області» 

 

Макаренко Любов 

Василівна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська школа 

мистецтв Маріупольської міської ради» 

 

Медведєва Вікторія 

Ігорівна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 

Маріупольської міської ради Донецької області» 



 

Мушка Марина 

В’ячеславівна 

педагогічний працівник Центру позашкільної роботи 

м. Краматорськ 

 

Пелехань Ірина 

Геннадіївна 

педагогічний працівник навчально-виховного 

комплексу №1 Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Пономарьова Ірина 

Вікторівна 

педагогічний працівник Світлодарської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Бахмутської 

районної ради Донецької області 

 

Радченко Наталія 

Василівна 

педагогічний працівник КЗ Очеретинський НВК: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів- дошкільний 

навчальний заклад (опорний навчальний заклад) 

Ясинуватського району Донецької області 

 

Сідорова Олена 

Анатоліївна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська школа 

мистецтв Маріупольської міської ради» 

 

Тертична Лариса 

Василівна 

педагогічний працівник закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №17 військово – цивільної 

адміністрації міста Торецьк 

 

Федорова Наталія 

Леонідівна 

педагогічний працівник КЗ «Долинський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Слов'янської 

районної ради Донецької області» 

 

Цупрікова Надія 

Миколаївна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська художня 

школа ім. А.І. Куїнджі Маріупольської міської ради» 

 

Черв’якова Інна 

Василівна 

педагогічний працівник позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості та дозвілля відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області» 

 

Чередниченко 

Олександр Григорович 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська школа 

мистецтв Маріупольської міської ради» 

 

Чумбаш Наталя 

Валеріївна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська школа 

мистецтв Маріупольської міської ради», художнє 

відділення 

 

Шипілова Ганна 

Володимирівна 

педагогічний працівник Краматорського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І- ІІІ 

ступенів № 6 - дошкільний навчальний заклад 

Краматорської міської ради» 

 



Ємець Олена 

Миколаївна  

педагогічний працівник Лисівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області 

Масальська Людмила 

Олександрівна 

педагогічний працівник КЗ «Маріупольська художня 

школа ім. А.І. Куїнджі Маріупольської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до наказу КПНЗ «ДОМАНУМ» 

07.05.2020 № 22 

 

Список представників культури та мистецтва обласного 

фестивалю юних мовознавців «Мова мого роду – мова мого народу»  

для нагородження Подяками 

 

 

Галина Батичко директор Маріупольської філії НАОМА, кандидат 

наук з мистецтвознавства, доцент 

 

Ірина Волкова головний хранитель фондів КУ «Міський центр 

сучасного мистецтва і культури ім. А.І. Куїнджі» 

 

Алла Качура методист методично-консалтингового Центру 

Маріупольської міської ради 

 

Олена Гречана вчитель вищої категорії КЗ «Маріупольський 

міський навчально-виховний комплекс «Гімназія-

школа» №27 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

  

Анатолій Манойлов член Національної спілки художників України 

 

Ксенія Гогунська 

 

старший лаборант кафедри «Образотворче 

мистецтво» Маріупольської філії НАОМА 

  

 

 


